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  مقاله پژوهشی

  GISپهنه بندی سیالب در شبکه رودخانه های استان گلستان با استفاده از 
  

  4و حبیب موسوی جهرمی3، بهرام ثقفیان2، حسین صدقی1*سعید شعبانلو
  

  چکیده
مدل رقوم تهیه پس از . شود که باعث کاهش آثار زیانبار سیالب می شودهایی گفته میمهار سیالب به تمهیدات و روش

تشخیص و خصوصیات  GIS ArcView حوضه ها و زیر حوضه ها در محیط ،)Digital Elevation Model( استان ارتفاعی
سپس از روی نقشه های کاربری اراضی و نفوذ، خصوصیات . دست آمده ب... آنها همچون مساحت، شیب، طول آبراهه اصلی و 
برای  CNمیزان  HEC-GeoHMS  از تلفیق آنها در محیط و فراهم شدهنفوذپذیری و کاربری اراضی حوضه های منطقه 

روی آمار بارش سنج های ثبات موجود توزیع  از .دشبرای منطقه مورد نظر اجرا  HEC-HMSدست آمد و مدل ه ها ب حوضه
استفاده از  با. داده شدگشت مختلف برازش ازب هسپس این توزیع زمانی به بارش های با دور. دست آمده زمانی بارش های منطقه ب

با این مقادیر کالیبره  سپس. دشهیدروگراف های ثبت شده در رودخانه های منطقه مطالعه مقادیر مشخصات حوضه ها کالیبره 
که  مورد گشت مختلف و مشخصات کنترل پروژه هیدروگراف های خروجی محاسبه و آنازشده، هایتوگراف بارش های با دوره ب

در ادامه فایل مشخصات هندسی مقاطع . پهنه بندی سیالب در نظر گرفته شد براینوان سیل طرح دارای بیشترین مقدار بود به ع
انتقال داده  HEC-RASبه محیط  GISتهیه و سپس از محیط  HEC-GeoRASآبراهه های حوضه مورد مطالعه در محیط 

پهنه بندی ، بدست آمد HEC-HMS دلبازگشت مختلف که از مهای هیدروگراف های سیالب با دوره استفاده از سپس با . شد
حوضه آبخیز رودخانه دوغ که  شدمشاهده . دشمشخص سیالب برای رودخانه های منطقه طرح انجام و مناطق مورد تهدید سیل 

به ازاء  HEC-RASکل مساحت خسارت دیده براساس نتایج حاصل از برنامه در ادامه . بیشترین میزان تولید سیل را دارد
های که با همپوشانی نقشه های کاربری اراضی، نقشه راه ها و تأسیسات زیربنایی با نقشهمحاسبه گردید  مختلفگشت ازبهای  دوره

ها و شهرهای خسارت دیده و میزان مساحت آسیب دیده روستایی و تعداد روستا HEC-RASپهنه بندی سیالب حاصل از مدل 
  .دشو میزان خسارت وارده شده پیش بینی  دست آمده بنایی بشهری، اراضی کشاورزی، اماکن و اموال و تأسیسات زیر

  
  پهنه بندی سیالب وHEC-RAS ،HEC-GeoRAS ،HEC-GeoHMS، HEC-HMS سیالب،  :کلیدی یواژه ها
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  مقدمه

میلیون هکتار برآورد  91سطح مناطق سیل خیز کشور حدود 
درصد از سطح کشور در تولید  55به عبارتی دیگر . گردیده است

میلیون هکتار  42رواناب مستقیم و سریع نقش داشته که حدود 
  از. هستنداد آن دارای شدت سیل خیزی متوسط تا خیلی زی

هزار رشته قنات، یک  2هزار روستا،  66 شهر، 592این نظر 
های کشور میلیون هکتار از اراضی زراعی و بخش عظیمی از جاده

گیری و تخریب قرار سیسات صنعتی در معرض خطر سیلأو ت
  ). 1381ایلخچی و همکاران( دارند

 GISدر محیط  1381پریشانی فروشانی و همکاران در سال 
میزان تلفات بارش را با ArcView به کمک نرم افزار و

دست ه مریکا بآاستفاده از روش سازمان حفاظت خاک 
سپس با استفاده از روش کالرک، هیدروگراف سیل  .آوردند

آنها بارش متوسط . کردندحوضه آبخیز کسیلیان را محاسبه 
 و تابع عکس فاصله مولد سیالب را به روش میانگین متحرک

و برای کالیبراسیون  کردهتعیین  ArcView در محیط
نتایج نشان داد که تنها ضریب ذخیره و . مدل به کار بردند

تلفات اولیه نیاز به بهینه سازی دارند و پارامتر شماره 
توان از مقادیر منحنی نفوذ نیازی به کالیبراسیون ندارد و می

نتایج این تحقیق، توانایی . کردمحاسباتی استفاده 
های اطالعات جغرافیایی را در تهیه نقشه شماره سیستم

امترهای فیزیوگرافیک مورد منحنی حوضه و نیز محاسبه پار
  .است کردهیید أنیاز ت

رفتار هیدرولیکی رودخانه  1387اسماعیلی و همکاران در سال 
 برایهای احتمالی  کنچانچم استان ایالم را در مقابل سیالب

منظور ه آنها ب. قرار دادندکاهش خسارت وارده مورد مطالعه 
نمایش محدوده مورد مطالعه و استخراج اطالعات مورد نیاز در 

و یکی از نرم  HEC-RASتحلیل هیدرولیکی از نرم افزار 
استفاده  HEC-GeoRASافزارهای الحاقی آن با عنوان 

های هیدرولیکی نه تنها نتایج نشان داد تلفیق و مدل. ندکرد
 .شود هیل مدلسازی هیدرولیکی میبلکه موجب تس استعملی 

متر  8000رفتار هیدرولیکی  1387اعلمی و همکاران در سال 
آنها از مدل . از بازه رودخانه قرنقو را مورد مطالعه قرار دادند

مطالعه هیدرولیکی سیالب و  برای HEC-RASهیدرولیکی
استخراج مقاطع عرضی با استفاده از  برای ArcViewنرم افزار

قومی از محدوده رودخانه به مناطق سیالبدشت و از نقشه های ر

به منظور بررسی نتایج مدل و پهنه  HEC-GeoRASابزار 
سال  100و  10، 2بندی سیالب در محیط با دوره بازگشت 

ند و نقشه های پهنه بندی سیالب و حد بستر و کرداستفاده 
با  2002میلر و همکاران در سال .ندکردحریم سیل را تهیه 

مدلهای هیدرولوژیک و سیستمهای اطالعات جغرافیایی،  تلفیق
عکس العمل  اثر تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی را بر

هیدرولوژیک دو حوضه آبخیز ایاالت متحده آمریکا مورد مطالعه 
ای در محیط نرم  آنها با استفاده از تصاویر ماهواره. قرار دادند
اربری اراضی این ، نقشه ک ArcInfoو  ArcViewافزارهای 

دو حوضه را در چند دوره زمانی و در کالسهای جنگل، زراعت، 
سپس با استفاده از . ندکردمناطق شهری و اراضی لخت تهیه 

های  داده ArcViewدر محیط نرم افزار GeoHMSبرنامه 
مورد نیاز ارتفاعی،خاک، خصوصیات پوشش اراضی و تغییرات 

ی ورود به مدل را در طول زمان برا CNشماره منحنی
بررسی روند تغییرات . ندکردتهیه  HEC-HMSهیدرولوژیک

و با استفاده از روش  HEC-HMS رواناب در محیط مدل
شماره منحنی نشان داد که در حوضه آبخیز رودخانه سن 

کیلومترمربع به علت کاهش سطح  3150با مساحت   ١پدرو
الهای جنگلها و ازدیاد اراضی کشاورزی و مناطق شهری بین س

میلر ( ، رواناب متوسط ساالنه افزایش یافته است1997تا  1973
  ) .2002و همکاران 

 
 ها مواد و روش

شامل حوضه آبریز رودخانه ) 1 شکل( محدوده مورد مطالعه
های خرمالو، نرماب، چهل چای، اوغان، دوغ و حاجی قوشان از 

که قسمت عمده  استحوضه آبریز اصلی رودخانه گرگانرود 
های  ی آن در استان گلستان و بخش کوچکی در استاناراض

مختصات جغرافیایی این . سمنان و خراسان واقع شده است
تا  54°و 42'عرض شمالی و  37°و 49'تا  36°و 44'محدوده

 7200در حدود و مساحت آن  استطول شرقی  56°و 28'
مرتفع ترین نقطه در منطقه خوش ییالق . استکیلومترمربع 
متر و  2898ی حوضه بنام کوه النگ با ارتفاع در جنوب غرب

متر از  10ارتفاع  پست ترین نقطه محل سد وشمگیر با
  . استسطح دریا 

                                                 
1- San Pedro 
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  محدوده حوضه مورد مطالعه و رودخانه های آن -1شکل 

 
در  HEC-HMSمدل : HEC-HMSمدل هیدرولوژیک 

-HEC مدل. است HEC-1واقع نسخه تحت ویندوز مدل 
HMS رولوژی توسط مرکز مهندسی هید 1981در سال

برای تهیه هیدروگراف سیل ارائه  ارتش ایاالت متحده آمریکا
شد و پس از آن اصالحات زیادی روی آن صورت گرفت تا 

و تحت ویندوز ارائه  HEC-HMS به نام 1998در سال 
جدیدترین نسخه آن بوده که  3/3در حال حاضر نسخه. دش

  .عرضه شده است 2006در نوامبــر 
این مدل دارای سه بخش اصلی به نامهای مدل حوضه، مدل 

همچنین این مدل . استاقلیمی و شاخص های کنترلی 
. استدارای قابلیت کالیبراسیون و بهینه سازی پارامترها نیز 

این مدل پس از اعتبارسنجی می تواند برای شبیه سازی 
  .حوضه و پیش بینی اثر تغییر پارامترها به کار رود

مدل کالرک اصالح شده  در : ١رک اصالح شدهمدل کال
HEC–HMS این مدل یک . از نوع مدل های توزیعی است

روش صریح را برای بررسی تغییرات زمان پیمایش تا رسیدن 
به خروجی حوضه آبریز از تمام نواحی حوضه، به کار 

همانند مدل هیدرو گراف کالرک، محاسبات رواناب . گیرد می
و با در نظر گرفتن  صریحشده به طور در مدل کالرک اصالح 

                                                 
1- Mod clark 

میزان ذخیره با همان مدل . شودتبدیل و ذخیره منظور می
کار می رود و فرایند ه مخزن خطی که در مدل کالرک ب

تبدیل نیز به وسیله مدل زمان پیمایش شبکه ای منظور 
رولوژی ارتش ایاالت متحده مرکز مهندسی هید( شود می

  ).2006، آمریکا
رک اصالح شده، یک شبکه فرضی بر روی در روش کال

برای هر سلول از این شبکه که . حوضه قرار داده می شود
نمایشگر حوضه است، فاصله تا خروجی حوضه مشخص 

 1در این صورت زمان تبدیل تا خروجی از رابطه . شود می
  : محاسبه می شود

)1(         
max

cell
ccell d

dtt =  

زمان = ct  زمان پیمایش برای یک سلول =  celltکه در آن 

فاصله حرکت از هر سلول تا خروجی = celld، تمرکز حوضه
فاصله حرکت برای سلولی که بیشترین  = maxd وحوضه 

  .  فاصله را تا خروجی دارد
مساحت هر سلول مشخص شده و بر اساس این مساحت، 

ریان ورودی به مخزن خطی برای هر پاره حجم ج
. ، که ناشی از بارش مازاد است، محاسبه می شود∆tزمانی
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در هر  ١بارش مازاد برابر اختالف بین متوسط بارش سطحی
جریان ورودی به . سلول و مقدار تلفات از آن سلول است

داخل مخزن خطی، روندیابی شده، هیدروگراف خروجی را 
هیدروگراف  HEC-HMS. ای هر سلول ایجاد می کنندبر

خروجی سلول ها را ترکیب کرده و هیدرو گراف رواناب 
  .  مستقیم کل حوضه را تعیین می کند

در این مرحله هیدروگراف محاسبه شده با : واسنجی مدل
این  هدف از. دشوهیدروگراف مشاهده شده مقایسه می 

ودن مدل برازش مقایسه، قضاوت در مورد چگونگی خوب ب
اگر برازش . استداده شده با سیستم هیدرولوژیک واقعی 

رضایت بخش نبود، به طور سیستماتیک، پارامترها را اصالح 
وقتی که برازش مناسب . کند و کار دوباره تکرار می شود می

فرض اولیه این . کندباشد، مدل مقادیر بهینه را گزارش می
ها می تواند برای محاسبه است که مقادیر بهینه شده پارامتر

به منظور مقایسه دبی اوج . رواناب یا روندیابی به کار رود
لحظه ای مشاهداتی و محاسباتی از روش مجموع قدر مطلق 

این تابع به صورت زیر  2خطا استفاده شده است که رابطه 
  .است

)2 (( ) ( )( ) ( )
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∑
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) ،تابع هدف= Z :که در آن )tQ0=دار دبی مشاهده مق
)، tشده در زمان  )tQs= مقدار دبی محاسبه شده در زمان

t ،aQ=و  متوسط جریان مشاهداتn = تعداد کل مختصات
 .است کار برده شده برای تعیین تابع هدفه ب

در این تحقیق زمان تأخیر، تلفات اولیه و پارامتر شماره 
در روش  Kو  Xحوضه ها و ضرایب منحنی نفوذ برای زیر

روندیابی ماسکینگام و تعداد بازه ها ی که هر آبراهه جهت 
  .است شدهروندیابی به آن تقسیم شده، بهینه 

یک بسته نرم افزاری : HEC-RASمدل هیدرولیکی  
مجتمع از سری برنامه های تحلیل هیدرولیکی است که در 

ی کاربر با سیستم آن کاربر از طریق استفاده از واسط گرافیک
سیستم قابلیت انجام محاسبات پروفیل . کند ارتباط برقرار می

سطح آب در حالت جریان ماندگار و غیر ماندگار را دارا 
بــوده و در آینده شامــل محاسبات انتقــال رسوب و چند 

کز مهندسی مر( طراحی هیدرولیکی دیگر خواهد گردید
  ).اهیدرولوژی ارتش ایاالت متحده آمریک

                                                 
1- Mean areal precipitation 

، یک پـروژه HEC-RASدر مجمـوعه اصطالحـات 
ای از فـایـل هـای داده های مرتبط با یک سیستم  مجمـوعه

کـاربـر می تـوانـد یـک یا چند نوع . استرودخانه خاص 
  هایی که در بسته نرم افزاری مختلف از تحلیل

HEC-RAS عنوان بخشی از ه گنجانده شده است را ب
صورت ه های داده های یک پروژه بفایل . پروژه انجام دهد

داده های پالن، داده های : زیر طبقه بندی می شوند
های جریان ماندگار، داده های جریان غیر هندسی، داده

  .ماندگار، داده های رسوب و داده های طراحی هیدرولیکی
 HEC-GeoHMS :HEC-GeoHMSبرنامه جنبی

 Arc view GISبرنامه جنبی به منظور استفاده همراه با 
است که  GISاین برنامه یک نرم افزار در زمینه . است

 های زیست محیطیسسه تحقیقات سیستمموتوسط 
(ESRI) های مکانی مورد  به منظور تجزیه و تحلیل داده

نسخه . ارائه شده است HEC-HMSاستفاده در نرم افزار 
ارائه  HEC  و  ESRIاین برنامه با همکاری مشترک  1/1

کز مهندسی هیدرولوژی ارتش ایاالت متحده مر( شده است
  ).2002 آمریکا

 GISبا استفاده از این ابزار کابرانی که تجربه کمی در زمینه 
و داده  (DEM)، می توانند از یک مدل رقومی ارتفاع دارند

      های تکمیلی مربوطه استفاده کرده، فایل ورودی
HEC-HMS  که حاوی داده های جغرافیایی منطقه را

همچنین می توان از آن برای . ورد نظر است تهیه کندم
  .  استفاده کرد HEC- HMSتجزیه و تحلیل نتایج خروجی 

این نرم افزار یک فایل اطالعات جغرافیایی به منظور استفاده 
تواند نتایج همچنین می. تولید می کند HEC-HMSدر 

را به  صورت گرافیکی در آن  HEC-HMSخروجی 
یه هایی که با استفاده از این داده ها ساخته ال. مشاهده کرد

اطالعات . شوند نامیده می HEC-HMSشوند، الیه های می
جغرافیایی در نتیجه محاسباتی که بر روی این الیه ها انجام 

  .  دست می آینده می شود، ب
 HEC-GeoRAS :HEC-GeoRAS جنبی برنامه

   Arc view GISبرنامه جنبی به منظور استفاده همراه با 
است که  GIS این برنامه یک نرم افزار در زمینه. است

توسط موسسه تحقیقات سیستم های زیست محیطی 
(ESRI)  به منظور تجزیه و تحلیل داده های مکانی مورد

نسخه . ارائه شده است HEC-RASاستفاده در نرم افزار 
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 برایآن  4و نسخه  Arc view GISاین برنامه برای  1/3
کز مهندسی مر( ارائه شده است Arc GISنصب در محیط 

  ).2002 هیدرولوژی ارتش ایاالت متحده آمریکا
دارند،  GISبرانی که تجربه کمی در زمینه ربا این ابزار کا

  و  (DEM)توانند از یک مدل رقومی ارتفاع می
های تکمیلی مربوطه استفاده کرده، فایل ورودی داده

HEC- RAS ی منطقه مورد که حاوی داده های جغرافیای
همچنین می توان از آن برای تجزیه . نظر است را تهیه کند

  .استفاده کرد HEC- RASو تحلیل نتایج خروجی
الیه هایی که با استفاده از این داده ها ساخته می شوند، 

اطالعات جغرافیایی در . نامیده می شوند RASهای  الیه
شود،  نتیجه محاسباتی که بر روی این الیه ها انجام می

  .  آیند بدست می
ها  میزان سیلگیری سیالبدشتست که ا این تحقیق آن هدف

مختلف  بازگشتدر حاشیه رودخانه ها در دبی های با دوره 
  است؟چه میزان  استان گلستانبرای 

  
  و بحث نتایج

این نقشه ها  1:50000با استفاده از نقشه های توپوگرافی 
های رقومی شده،  استفاده از این منحنی و با رقومی شد

. شد فراهم ILWISدر محیط  نقشه مدل رقوم ارتفاعی
د که شمتر انتخاب  50اندازه سلول مدل رقوم ارتفاعی  برابر 

برای سایر نقشه های سلولی نیز همین مقیاس تفکیک 
  .منظور شد

های  ساعته برای دوره 24به منظور برآورد حداکثر بارندگی 
ساعته  24داکثر بارندگی گشت مختلف از آمار موجود حازب

ابتدا پس از تکمیل و . دشهای مورد مطالعه استفاده  ایستگاه
توزیع های  SMADAتطویل آین آمار توسط نرم افزار 

های  ساعته ایستگاه 24مختلف آماری به آمار حداکثر بارش 
 3مزبور برازش داده شد و نظر به اینکه توزیع لوگ نرمال 

 ،ه دارای آمار بلندمدت بودندپارامتری در ایستگاههایی ک
با استفاده از توزیع مزبور  بنابراینبهترین برازش را داشتند، 

 هایساعته ساالنه برای دوره 24مقادیر حداکثر بارش 
ارائه شده  1 گشت مختلف محاسبه و نتایج آن در جدولازب

  . است

در محدوده مورد مطالعه ایستگاههای ارازکوسه، مینودشت، 
سنج  ، سد گلستان و دشت شاد مجهز به بارانجنگل گلستان

ها  ثبات بوده و برای تعیین الگوی بارش از آمار این ایستگاه
استفاده به عمل آمده و بارش های نسبتاً مهم ثبت شده این 

کمتر (بارش ها به دو دسته کوتاه مدت . دشایستگاهها استخراج 
ه بتفکیک شد و ) ساعت 8بیش از ( بلندمدتو ) ساعت 8از 

منظور مقایسه توزیع زمانی بارش ایستگاهها  به بی بعد کردن 
  . اقدام شد بارش در هر ایستگاه

مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریز مورد مطالعه در مرحله 
حوضه و در ) DEM(مدل رقومی ارتفاعی  اول با استفاده از

صورت یک برنامه ه که ب HEC-GeoHMSنرم افزار 
این . ، محاسبه شدشودمی  نصب ArcViewجنبی بر روی 

برنامه جانبی مدل حوضه را به روش مودکالرک برای 
صفحه برنامه  2شکل . تهیه می کند  HEC-HMSافزار  نرم

HEC-GeoHMS را نشان می دهد .  
 CNبا مقایسه اطالعات یک یک پیکسل ها با جدول 

به مدل  ArcViewدر تهیه و  Excelاستاندارد که در 
. دشبرای هر پیکسل محاسبه  CNدار اضافه شده است، مق

-HECمدل حوضه  HEC GeoHMSسپس با مدل 
HMS  3شکل (شد تهیه.(  

در نظر گرفته  1382 -83تا  1350-51طول دوره آماری از 
و برازش معادالت  SMADAشده و با استفاده از نرم افزار 

رگرسیونی مختلف آمار ایستگاه های ناقص در دوره شاخص 
  .میل و تطویل گردیدآماری تصحیح، تک

حداکثر دبی یک تا هفت روزه این ایستگاهها در دوره موجود 
. دشی دبی کالسه بررسی و استخراج آماری بر اساس منحن

که  شدوزیع های مختلف آماری، مشخص پس از بررسی ت
توزیع معمول برای مقادیر حداکثر دبی یک تا هفت روزه 

. استع سه بررسی، لوگ پیرسون نو های مورد ایستگاه
در تحلیل احجام آبدهی یک تا هفت روزه نیز آمار  ،بنابراین

موجود به توزیع لوگ پیرسون نوع سه برازش داده شده و 
به . دشگشت مختلف محاسبه ازنتایج برای دوره های ب

عنــوان مثال حداکثر دبی یــک روزه در ایستگـاه تنگراه در 
  .بت شده استمترمکعب در ثانیه ث 777، 79 -80سال آبی 
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  )میلیمتر(ساعته ساالنه ایستگاه های مورد مطالعه برای دوره های بازگشت مختلف 24حداکثر بارندگی   -1جدول 
 1000 500 200 100 50 25 10 5 2 نام ایستگاهردیف

 77/92 21/89 13/84 94/79 36/75 27/70 38/62 99/54 78/37 اراز کوسه 1
 3/38 01/37 17/35 65/33 99/31 15/30 29/27 37/37 43/23 چشمه خان 2
77/14536/152 38/136 73/11015/12062/128 14/96 46/82 79/48 گالیکش 3
 77/79 68/76 27/72 63/68 66/64 24/60 39/53 97/46 99/31 قزاقلی 4
07/133 38/10078/10743/11452/1209/127 92/88 17/78 08/52 قلی تپه 5
 84/99 84/95 15/90 44/85 3/80 59/74 74/65 44/57 87/37 گنبد 6
64/121 84/10836/116 63/102 84/95 3/88 61/76 65/65 06/39 کبودوال 7
 91/89 41/86 42/81 31/77 81/72 81/67 07/60 8/52 84/35 کریم ایشان 8
 74/22019/23712/2571/271 83/15178/18276/202 8/122 91/43 الله باغ 9
 11/11572/12136/126 65/109 69/103 05/97 78/86 15/77 56/53 لزوره 10
22/14041/146 13/1244/131 33/10717/116 64/93 8/80 93/49 مینودشت 11
 4/242 1/152 6/141 3/133 7/124 6/115 4/102 0/91 4/71 نوده 12
07/13749/142 99/12236/129 29/10803/116 3/96 06/85 97/57 پس پشته 13
45/14384/15172/157 53/136 53/10755/12096/128 32/95 15/67 رامیان 14
 3/38 01/37 17/35 65/33 99/31 15/30 29/27 61/24 66/18 رباط قره بیل 15
 82/62 69/60 65/57 14/55 4/52 35/49 63/44 2/40 37/30 سد گرگان 16
 37/78 53/75 47/71 13/68 47/64 41/60 11/54 21/48 71/34 تمر 17
52/12244/127 38/10371/1095/115 34/96 44/85 22/75 45/50 تنگراه 18
 5/140 4/131 2/118 3/108 6/98 0/89 1/76 0/66 0/51 تاتار سفلی 19
 5/102 8/91 8/81 5/74 3/67 3/60 9/50 6/43 9/32 تیل آباد 20
 6/95 48/92 03/88 36/84 34/80 88/75 96/68 48/62 05/48 زرین گل 21
 94/68 91/65 58/61 02/58 12/54 79/49 08/43 79/36 44/21 پیشکمر 22
58/13521/15883/17298/18501/19859/21281/222 34/114 48/61 سرمو 23
01/11458/12189/126 92/10076/107 33/93 57/81 54/70 77/43 اردوگاه پل 24
23/10309/107 71/97 16/93 19/88 66/82 1/74 07/66 73/47 گرگان 25
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حوضه مورد مطالعه در صفحه  ارتفاعی رقومی مدل  - 2شکل 

 HEC-GeoHMSاصلی نرم افزار 

  

  
که توسط مدل  HEC-HMSمدل حوضه ورودی   - 3شکل

HEC GeoHMS ساخته شده است  
  

 د و حداکثر بارششبا درنظر گرفتن اطالعاتی که در باال ذکر 
 نسبتسال،  100تا  2گشت ازساعته به ازاء دوره های ب 24

. اقدام شد SCSسیل به روش  هیدروگرافبه برآورد پیک و 
مقادیر پیک سیالب در ایستگاههای تنگراه و گالیکش به این 

 423و  677سال به ترتیب  50گشت ازروش به ازاء دوره ب
  . ده استشمترمکعب در ثانیه برآورد 

مدل  SCSدل و محاسبه سیالب به روش بعد از اجرای م
واسنجی گردید تا در طی این عملیات مقادیر پارامترهای 
معرفی شده به مدل، با هدف دسترسی به نتایج همگون با 

فرایند واسنجی . داده های واقعی و طبیعی، تصحیح شود

تواند به صورت کامالً دستی با استفاده از قضاوت  می
پارامترها و محاسبه بهترین  مهندسی به روش تصحیح مکرر

برازش بین هیدروگـــراف های محاسبه شــده و مشاهده 
مقدار کمی بهترین برازش، تابع هدف . شده، انجام پذیرد

یک تابع هدف میزان تغییرات بین هیدروگراف . خواهد بود
هرگاه . های محاسبه شده و مشاهده شده را اندازه می گیرد

سان باشند مقدار تابع هدف برابر هر دو هیدروگراف کامالً یک
عنوان ه ب 2جدول ). 5 و 4 شکلهاي(صفر خواهد بود 

مقادیر اولیه و بهینه سازی شده پارامترهای حوضه  ،نمونه
مقایسه دبی اوج لحظه ای مشاهداتی و  3و جدول گالیکش 

  .را نشان می دهدمحاسباتی زیرحوضه ها 
  

  
حاسبه شده و شبیه نمودار مقایسه هیدروگراف های م  - 4شکل 

  سازی شده

  
  نمودار باقی مانده ها  -5شکل 
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  مقادیر اولیه و بهینه سازی شده پارامترهای حوضه گالیکش  -  2جدول 
 

حساسیت 
 تابع هدف

مقدار بهینه 
 سازی شده

مقدار  محدوده مجاز
 اولیه

عنصر   پارامتر واحدها
 Max Min هیدرولوژیکی

00/0- 433/10 0/500 001/0 93/16 mm Initial Abstraction Oghan 
15/1- 3/87 99 35 75 - Curve Number Oghan 
65/0 03/419 0/30000 1/0 0/318 hr SCS Lag Oghan 
34/1 26/36 0/500 001/0 75/20 mm Initial Abstraction Gholi tape 
27/1- 8/80 99 35 71 - Curve Number Gholi tape 
01/0- 74/305 0/30000 1/0 0/138 hr SCS Lag Gholi tape 
08/2 79/13 0/500 001/0 75/20 mm Initial Abstraction Galikesh  
30/1- 3/71 99 35 71 - Curve Number Galikesh  
11/0 46/190 0/30000 1/0 0/246 hr SCS Lag Galikesh  

 
  

  محاسبه دبی اوج لحظه ای مشاهداتی و کالیبره شده  -  3جدول 

 زیر حوضه
 کالیبره مشاهده مقدار خطا دبی اوج لحظه ای

 39/6 28/88  1/97 گالیکش
 63/6 66/19 5/10 ارازکوسه

 75/2 42/9 12/9 حاجی قوشان
 39/6 41/12 5/11 تنگراه

  
های  با توجه به وجود آمار بلندمدت ایستگاه ،در این مطالعه

سی به آبسنجی موجود در منطقه مورد مطالعه، عدم دستر
سنج ثبات  به دلیل نبود ایستگاه باران ،الگوهای واقعی بارش

با دوره آماری کافی در تمام حوضه آبریز مورد مطالعه و 
وجود خطای قابل توجه در تبدیل بارش به رواناب در 

سازی سیالب، از نتایج روش آنالیز آمار حداکثر دبی  مدل
توجه به توصیه با  ،از طرفی. ها استفاده شد ای ایستگاه لحظه

و  1992، مهندسی ارتش ایاالت متحده آمریکا کزمر(مراجع 
و همچنین غالب بودن توزیع لوگ پیرسون نوع سه  )2002

در ایستگاههای آبسنجی مورد مطالعه، نتایج حاصل از برنامه 
HEC – SSP  به عنوان مقادیر پیک سیالب به ازاء

  . استگشت مختلف مناسبتر ازهای ب دوره
بدین  .دست آمده له بعد شدت سیل خیزی حوضه بدر مرح

ها خصوصیات فیزیکی زیرحوضه کردنصورت که پس از وارد 
برای محاسبه دبی با مشارکت کلیه   HEC-HMSمدل  

برای تعیین سهم مشارکت هر یک از . دشزیرحوضه ها اجرا 
حوضه، در هر بار اجرای مدل،  خروجیزیر حوضه ها در دبی 

زیرحوضه ها از روندیابی حذف و دبی  هیدروگراف یکی از
. جی بدون درنظر گرفتن آن زیر حوضه شبیه سازی شد.خر

نیز در هر بار اجرای مدل به تفکیک  برای سایر زیر حوضه ها
داخل حوضه و  روندیابیاثر هر یک از زیر حوضه ها را از 

ن مشارکت زیرحوضه مربوطه مقدار دبی خروجی حوضه بدو
یق بعد از اتمام رونـدیابی بدین طر. دشمحاسبه 
ها میزان تأثیر هر یک از آنها در کاهش دبی  زیرحوضــه

  .دست آمده خروجی حوضه ب
پس از محاسبه هیدروگراف سیالب با دوره های بازگشت 
مختلف، با داشتن اطالعات فیزیوگرافی رودخانه ها با نرم 

، اقدام به مدل نمودن جریان برای HEC – RASافزار 
اساس برطبق براین . شدبا دوره بازگشت مختلف های  دبی

تئوری های موجود امکان پهنه بندی سیالب به ازاء این 
  .ها وجود دارد دبی

دست آوردن مقاطع عرضی رودخانه از نرم افرار ه به منظور ب
در این نرم افزار که . دشاستفاده  HEC-GeoRASجنبی 

 ArcView GISصورت یک برنامه جنبی در نرم افزار ه ب
قابل استفاده است امکان ایجاد مقاطع عرضی به طول و 

بدین صورت که با برش های . تعداد دلخواه وجود دارد
 مدل ارتفاع رقومی عرضی عمود بر مقطع رودخانه بر روی

)DEM( منطقه، مقاطع عرضی در محیطArcView 
GIS  ایجاد و به محیطHEC-RAS  انتقال داده می شود

دن مقاطع عرضی کرله پس از وارد در این مرح). 6شکل (
ضریب زبری مانینگ نهر  HEC-GeoRASرودخانه ها از 
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دشت ها و محدوه آنها در هر مقطع تعریف  اصلی و سیالب
سپس چون اطالعات کافی از شرایط جریان و شرایط . دش

مرزی جریان در دسترس نیست، جریان در حالت دائمی 
ه فتن جریان ببدین صورت که با در نظر گر. مدل گردید

صورت یکنواحت شیب کف رودخانه، شیب سطح آب و شیب 
صورت زیر بحرانی ه خط انرژی یکسان فرض شده و جریان ب

  ).7شکل ( دشمدل 

  
خط مرکزی، بازه، خطوط جریان و مقاطع عرضی   - 6شکل 

  رودخانه ها

 
  

ایجاد  HEC-GeoRASآبراهه های حوضه که توسط  - 7شکل 
  فاده شده استتاس HEC-RASشده و در مدل 

  
بازه آب بران و چتاشک از  ،نمونه عنوانه ب 11تا  8در شکل

و  رگشت های مختلفرودخانه های حوضه با دبی با دوره ب
دشت ها نشان داده شده  گیری مقاطع و سیالب میزان سیل

های  دبی کردنپس از وارد کردن مقاطع عرضی، وارد . است
ن کردهه ها و تعریف گشت مختلف در آبراازبهای با دوره 

بدین . دششرایط مرزی جریان در حالت زیربحرانی مدل 
عالوه بر اینکه  HEC-GeoRASترتیب با استفاده از مدل 

گیری واقعی اراضی را محاسبه  توان میزان سیلراحتی میه ب
توان نواحی را که به هر دلیل از نفوذ آب بلکه می کرد

ها را و آب بند ماند، وسعت مناطق ذخیره ایمحفوظ می
های  نقشه کردنهمچنین می توان با اضافه . کردمشخص 

وجود آورد تا مدل مقدار ه کاربری اراضی این امکان را ب
اتوماتیک در طول مسیر ضریب زبری مانینگ را به صورت 

همچنین این امکان وجود دارد که بعد از انجام . دکرمحاسبه 
مشاهده سه  یبرارا  نتایج ،HEC-RASمحاسبات در مدل 

نوع  کردنحال با مشخص . کردارسال  GISبعدی به محیط 
گرفته شده و میزان ارزش آنها میزان خسارت را  اراضی سیل

  .دکربه صورت دقیق محاسبه 

  
 سال 100رودخانه آب بران با دبی با دوره برگشت  - 8شکل 

  

  
 سال 100رودخانه چتاشک با دبی با دوره برگشت  -  9شکل 
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 سال 100رودخانه دوغ با دبی با دوره برگشت  - 10شکل 

  
  
  

  
  سال 100رودخانه گرگانرود با دبی با دوره برگشت  - 11شکل 

  
کل مساحت خسارت دیده براساس نتایج حاصل از برنامه 

HEC-RAS 57/30660734سال،  2گشت ازبه ازاء دوره ب 
که با همپوشانی نقشه های کاربری اراضی،  استمتر مربع 

اه ها و تأسیسات زیربنایی با نقشه های پهنه بندی نقشه ر
تعداد روستاها و  HEC-RASسیالب حاصل از مدل 

شهرهای خسارت دیده و میزان مساحت آسیب دیده 
روستایی و شهری، اراضی کشاورزی، اماکن و اموال و 

  .دست آمده تأسیسات زیربنایی به صورت زیر ب
اجتماعی  اقتصادی و های با مطالعه و بررسی گزارش

های رخ داده در منطقه در سنوات گذشته، ارزش  سیالب
ریالی خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی، اماکن و اموال و 

دست ه زمین های کشاورزی و مراتع به ازاء هر متر مربع ب
آمد که بر این اساس میزان خسارت وارده به ازاء سیل با 

ا افزایش د بشزگشت مختلف استخراج و مشاهده دوره با
دوره بازگشت وسعت منطقه سیلگیر افزایش و میزان 

گونه که ذکر  این ارقام همان. خسارت وارده افزایش می یابد
ه های شد با همپوشانی نقشه های کاربری اراضی با نقش

الزم به ذکر است که . ده استشپهنه بندی سیل استخراج 
آمدن  دسته در هر یک از موارد میزان تلفات جانی نیز با ب

درصد کشته شدگان هر سیالب از میزان افراد آسیب دیده از 
سیالب در منطقه در مطالعه سیل های رخ داده و اعمال آن 

-HECگیر که از مدل  در مناطق سیل ساکنبه تعداد افراد 
RAS ده که خسارت ناشی از آن شدست آمده استخراج ه ب

 ده استشدر میزان ارقام خسارت محاسبه شده اعمال ن
  ).6و  5، 4ول اجد(
  

  تعداد افراد و روستای آسیب دیده -  4جدول 

 تعداد افراد  دوره برگشت
 آسیب دیده

 تعداد افراد
کشته شده   

 تعداد روستای
آسیب دیده   

سال2  252338 38 150 
سال5  261866 40 155 
سال10  269516 41 160 
سال20  278044 42 165 
سال50  290821 44 172 
سال100  303634 46 180 

 ،دشدر محاسبه شدت سیل خیزی حوضه مشاهده از آنجا که 
تولید سیل را دارد، با حوضه آبخیز رودخانه دوغ بیشترین میزان 

مخزن در انتهای رودخانه دوغ و سایر رودخانه ها  رفتندر نظرگ
و اعمال میزان مهار سیالب برابر با سد  HEC-RASدر مدل 
از سناریوهای کنترل سیالب به منظور به عنوان یکی  1گلستان 

نشان دادن تأثیر ساخت مخازن در کنترل و مهار سیالب و میزان 
دشت ها  گیری سیالب تأثیر قابل مالحظه در کاهش میزان سیل

مخازن میزان مساحت پهنه های  گرفتند با در نظر شمشاهده 
درصد، حوضه  28/14گیر در حوضه آبخیز رودخانه دوغ تا  سیل
درصد، حوضه  82/59تا  2و  1سد گلستان ( ز گرگانرودآبخی

درصد، حوضه آبخیز رودخانه قره  22/0آبخیز رودخانه اوغان تا 
 62/11درصد، حوضه آبخیز رودخانه نرماب تا  14/0شور تا 

 87/5درصد و حوضه آبخیز رودخانه خرمالو و چلی چای تا 
  .دهد کاهش می )درصد
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  )متر مربع(رگی سیل مناطقمساحت  - 5جدول 

دوره
 برگشت

 مساحت
سیلگیر   

مساحت سیلگیر
 روستایی

مساحت سیلگیر
 شهری

مساحت سیلگیر 
 جنگل و مرتع

مساحت سیلگیر 
 تأسیسات زیربنایی

مساحت سیلگیر 
 اماکن و اموال

سال 2  6/30660734  9/9136898  21523836 9/6132146  9/19070976  02/546950  

سال 5  2/31818471  4/9481904  22336567 2/6363694  1/19791089  4/5631869  

سال 10  4/32747992  7/9758901  22989091 5/6549598  3/20369251  7/5796394  

سال 20  4/33784183  10067687 23716497 7/6756836  1/21013762  5/5979800  

سال 50  35336660 10530325 24806335 7067332 5/21979402  8/6254588  

سال 100  4/36893561  10994281 25899280 3/7378712  2/22947795  4/6530160  

  
  )ریال(گیر مناطق سیلمیزان خسارت به ازاء مساحت  - :6جدول

 جمع خسارت اماکن و اموال خسارت تأسیسات زیربنایی خسارت جنگل و مرتع دوره برگشت

سال 2  3/1330675880  6/4125395581  1/1181664097  1/6637735559  

سال 5  4/1380921651  0/4281168813  8/1226283244  2/6888373709  

سال 10  0/1421262871  5/4406235699  9/1262106972  5/7089605543  

سال 20  0/1466233560  8/4545654985  
9/1302041752  8/7313930298  

سال 50  7/1533611045  7/4754540399  
2/1361874171  6/7650025616  

سال 100  9/1601180563  4/4964021157  
7/1421877117  0/7987078839  

  
  حثنتایج و ب

میزان کاهش دبی اوج خروجی از  ،دشهمانگونه که مشاهده 
حوضه لزوماً متناسب با مساحت زیرحوضه ها نبوده و 
زیرحوضه های با دبی بیشتر به همان نسبت بر دبی سیل 
 خروجی تأثیرگذار نیستند و به تبع، مساحت پهنه های سیل

ماً متناسب با دبی اوج تغییر نخواهد کرد و تابع گیر نیز لزو
سیل خروجی و پارامترهای دیگر است که این موضوع در 

با حذف  HEC-HMSمحاسبه سیل زیرحوضه ها در مدل 
از . دشانفرادی زیرحوضه ها در هر بار اجرای مدل مشاهده 

نحوه آرایش  می توان به موقعیت مکانی و ،جمله موارد دیگر
د به شدر برخی زیرحوضه ها مشاهده . کردشاره آبراهه ها ا

علت شکل زیرحوضه و آرایش آبراهه ها دبی خروجی از 
زیرحوضه متناسب با مساحت زیرحوضه در دبی خروجی 
تأثیرگذار نیست که این موضوع در مطالعات مشابه از جمله 

و نوذری و ثقفیان در  1382خسروشاهی و ثقفیان در سال 
د که شهمچنین مشاهده . استتأیید شده  1384سال 

اعث ازدیاد مناطق پوشش شده مانند افزایش مناطق شهری ب
که از جمله عوامل عم  شودخیزی می  افزایش میزان سیل

همخوانی میزان تولید سیل توسط زیرحوضه متناسب با 
در صورت موجود بودن نقشه های . استمساحت زیر حوضه 

با  GISر محیط د... مناطق مسکونی، صنعتی، تأسیسات و 
فراهم  ،دقت فراوان امکان محاسبه مناطق مورد تهدید سیل

ی از وارد شدن جلوگیر برای که امکان برنامه ریزی شودمی 
  . ممکن می شود زیادیخسارت تا حد 

ه نقشه کاربری اراضی ب ،تا حد ممکن شود،توصیه می 
-HECصورت نقشه های رستری به محیط برنامه 

GeoRAS  مدل خود اقدام به محاسبه میزان تا  شودوارد
بر دقت  زیادیتا حد  این امر د کهکنضریب زبری مانینگ 
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که در شبیه  شدهمچنین مشاهده . محاسبات خواهد افزود
گیری منطقه در حالت غیر دائمی نتایج  سازی میزان سیل

که کند تا حد زیادی وابسته به میزان شرایط مرزی تغییر می
ه مقادیر مرزی به صورت دقیق را این موضوع اهمیت محاسب

   .سازدآشکار می
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